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U OKVIRU PROJEKTA NJEGOVATELJI TRADICIJSKE BAŠTINE (HERITAGE OF THE GUARDIANS)
RASPISUJE SE NATJEČAJ POD NAZIVOM SVJETLOST-VRIJEDNOST. SVRHA PROJEKTA JE
USMJERAVANJE POZORNOSTI NA ZNAČAJNU ULOGU TRADICIONALNIH VRIJEDNOSTI I
OKOLIŠA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU.
PODRUČJE PROVEDBE PROJEKTA Göcsej, područje pored Mure, Hetés, Međimurje
OPĆINE KOJE SUDJELUJU U PROJEKTU Becsvölgye, Csesztreg, Domašinec, Kerkaszentkirály,
Lispeszentadorján, Podturen

CILJ NATJEČAJA JE USMJERAVANJE POZORNOSTI KROZ RADOVE FOTOGRAFA NA
VRIJEDNOSTI PODRUČJA PROVEDBE PROJEKTA I ZNAČAJ MEĐULJUDSKIH ODNOSA.

SUDIONICI U NATJEČAJU

U natječaju mogu sudjelovati svi, bez obzira
na dob, zanimanje i mjesto življenja.
CILJ NATJEČAJA

Cilj natječaja je usmjeravanje pozornosti kroz
radove fotografa na vrijednosti područja provedbe projekta i značaj međuljudskih odnosa.
PRIJAVLJIVANJE RADOVA

Radove možete postavljati na web stranici
www.hu-hr-tradition.eu. Fotografije možete
postaviti isključivo nakon on-line registracije. Sudjelovanje u natječaju je besplatno.
PARAMETRI RADOVA

• Portreti, slike iz života,fotografije graditeljske i prirodne baštine, te slike pejsaža.
• U svrhu naglašavanja slikovne poruke
mogu se koristiti grafički elementi i digitalne manipulacije.

• Veličina slike po dužoj strani točno
2500 pixela.
• RGB sustav boja.
• JPG format.
OSTALI UVJETI SUDJELOVANJA

• Prijaviti se mogu isključivo originalni
autorski radovi sudionika.
• Sudionici mogu prijaviti najviše po 5
radova, serije fotografija (točno 3 slike) se
računaju kao jedna prijava.
• Na zamolbu Organizatora natječaja
sudionici natječaja imaju obvezu prezentirati fotografije u veličini od najmanje 5
megapixela, stoga je potrebno čuvati slike
i u tom formatu.
• Ukoliko je rad opscen, segregativan, agresivnog karaktera, sudionik se automatski
isključuje iz natječaja.

• Sudionici natječaja prilikom postavljanja
radova na web stranicu izjavljuju da imaju
povjerenja u nepristranost žirija i prihvaćaju njegove odluke. Ne postoji mogućnost žalbe protiv odluke žirija.
ODABIR RADOVA

• Radove ocjenjuje stručni žiri. Prilikom
odabira radova žiri daje prednost slikovnom prikazivanju poruke.
• Žiri zadržava pravo ne dodijeliti pojedine
nagrade, ili pak dodijeliti istu nagradu za
više sudionika.
• Nagrada publike – radu s najviše glasova
publike u galeriji slika na web stranici
www.hu-hr-tradition.eu dodjeluje se
nagrada publike.

NATJEČAJ JE OTVOREN

od 10. lipnja 2014. do 10. srpnja 2014.
NAGRADE

u vrijednosti od

250.000 HUF

Poziv na natječaj možete pronaći na stranici:

WWW.HU-HR-TRADITION.EU
The project is co-financed by the European Union through the
Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme
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